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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
Firma Spółki: Hub4Fintech S.A. 

Siedziba Spółki:  Poznań 

Adres Spółki:   Metalowa 3, 60-118 Poznań 

Strona www: ` www.cwa.pl 

Kapitał zakładowy:    450 000,00 zł 

KRS:   0000659423 

REGON:   300585764 

NIP:    7792311244 

 

Skład Zarządu (na dzień publikacji skonsolidowanego raportu rocznego) :  

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu    

 

Skład Rady Nadzorczej (na dzień publikacji skonsolidowanego raportu rocznego): 

 

Viloletta Anna Midro  Członek RN  

Krzysztof Andrzej Nowicki Członek RN  

Anna Nowicka-Bala  Członek RN  

Leszek Andrzej Bala  Członek RN 

Szymon Szymański  Członek RN 

Monika Januszewska  Członek RN 

 

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi spółka Prosta Giełda sp. z o.o. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada 51% udziałów w spółce Prosta Giełda 

Sp. z o.o. (spółka zależna). 

 

Prosta Giełda sp. z o.o.  

Firma: Prosta Giełda sp. z o.o.  
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Udział w kapitale: 51% udziałów  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa  
KRS: 0000781332 ; REGON: 383077879 ; NIP: 1182192559 
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Szanowni Akcjonariusze!                     

 

niniejszym oddajemy na Państwa ręce Raport z rocznej działalności grupy kapitałowej Hub4Fintech  

W 2019 roku główne działania związane były z prowadzeniem działalności szkoleniowej, która 

pozostaje niezachwianym filarem działania grupy kapitałowej Hub4Fintech.  

Zmiany organizacyjne w strukturze organów zarządzających i nadzorczych spółki Hub4Finteh S.A., 

które miały miejsce w IV kwartale 2019 r. wymusiły dokonanie przeglądu aktywów. Zidentyfikowane 

możliwości rozwojowe przyczyniły się do opracowania strategii. Poszukując możliwości zapewnienia 

dywersyfikacji przychodów w sektorze finansowym jak również ̇osiągniecia ich wyższego poziomu w 

latach przyszłych Spółka podjęła decyzję o dywersyfikacji przychodów oraz opracowaniu Strategii 

Rozwoju na lata 2020-2021, kładąc w nich duży nacisk na rozwój platform własnych (m.in. Prosta 

Giełda). 

Celami strategicznymi zgodnie z opublikowaną strategią są:  

• utrzymanie pozycji lidera wśród firm świadczących usługi szkoleniowe dla administracji 

publicznej;  

• uruchomienie platformy szkoleń on-line dostępnej dla sektora B2B;  

• uruchomienie komercyjnych transakcji na platformie prostagielda.pl zarówno w  zakresie 

obsługi giełdy nieruchomości jak również giełdy udziałów nieruchomościowych spółek z o.o.; 

• uruchomienie komercyjnych zbiórek crowdfundingowych dla nieruchomościowych spółek z 

o.o.; 

• kontynuacja projektu „Polska na wózku”, którego celem jest usprawnienie działalności w 

sferze zarówno zawodowo- edukacyjnej, zawodowo- rehabilitacyjnej jak i w ramach wykonywania 

bieżących spraw życia codziennego, osobom dotkniętych niepełnosprawnością ̨oraz ograniczeniami 

ruchowymi;  

• sprzedaż licencyjna funkcjonalnego modelu biznesowego (w oparciu o działający model 

platformy Prosta Giełda) związanego z kompleksową obsługą relacji między uczestnikami transakcji 

wraz z obsługą IT w postaci licencji lub usług SaaS. 

Sukcesywne realizowanie Strategii pozwoli w dłuższym horyzoncie czasowym na zwiększenie udziału 

wysokomarżowych wdrożeń́ i realizacji oraz dywersyfikację źródeł przychodów.  

 

……………………………………….………………… 

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu  
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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2019 

 

  w zł   w EUR   

  
okres od 2019-01-01 
do 2019-12-31 

okres od 2018-01-01 
do 2018-12-31 – 
grupa kapitałowa 
utworzona w 2019 r 

okres od 2019-01-01 
do 2019-12-31 

okres od 2018-01-01 
do 2018-12-31 - grupa 
kapitałowa utworzona 
w 2019 r 

Przychody ze sprzedaży 2 146 827,82  - 504127,70  - 

Zysk (strata) ze sprzedaży -367 363,17  - -86265,86  - 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

-1 264 979,56  - -297048,15  - 

Zysk (strata) brutto -1 267 384,47  - -297612,88  - 

Zysk (strata) netto -1 250 596,66  - -293670,70  - 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-443 698,20  - -104191,19  - 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

294 065,03  - 69053,66  - 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

198 316,47  - 46569,56  - 

Przepływy pieniężne netto 
razem 

48 683,30  - 11432,03  - 

Aktywa razem 2 293 171,64  - 538492,81  - 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

1 721 814,67  - 404324,22  - 

Kapitał (fundusz) akcyjny     0,00  - 

Kapitał własny 465 845,97  - 109392,03  - 

 

Powyższe dane finansowe za rok 2019 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2019 roku wynoszącego: 

 

31.12.2019 r.  4,2585 PLN za 1 EUR 
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Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hub4Fintech za rok 2019 

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hub4Fintech za rok 2019 

stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 
Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hub4Fintech S.A. w roku 

2019 

 

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hub4Fintech w roku 2019 

stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

2019 stanowi załącznik do niniejszego raportu. 
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Oświadczenia Zarządu 

 

Oświadczenie dotyczące rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

 

Zarząd Hub4Fintech S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy, skonsolidowane roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Hub4Fintech S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Hub4Fintech S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz 

że skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hub4Fintech S.A. zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Hub4Fintech S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

______________ 

Mirosław Januszewski 

Prezes Zarządu 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej 

 

Zarząd Hub4Fintech S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania skonsolidowanego 

rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hub4Fintech S.A. na rok 2019 została wybrana 

zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. 

Ponadto, Zarząd Hub4Fintech S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący 

badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hub4Fintech za 

rok 2019 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

______________ 

Mirosław Januszewski 

Prezes Zarządu 


